
   

 

   

Готови ли сте да приключите данъчната 
2018 година? 

KPMG в България има удоволствието да Ви 
покани на обучение, с което данъчните ни 
специалисти ще Ви помогнат да преминете 
ефективно и успешно процеса на годишно 
данъчно приключване за финансовата 2018 
година. 

Обучението има два основни акцента: 

Специфики на годишното данъчно приключване 
за 2018 година 

Ще получите практически насоки по отношение на 
основни данъчни въпроси като: 

• формиране на данъчна основа за облагане с 
корпоративен данък  

• постоянни и временни данъчни разлики  

• специфични суми за преобразуване на 
счетоводния резултат за данъчни цели  

• данъци върху разходите  

• годишен коефициент за частичен данъчен 
кредит  

• годишни корекции на ползван данъчен кредит.  

Правилата ще бъдат онагледени с практически 
примери и казуси за групова дискусия. 

  

Датa 
17 декември 2018 г.  
10 януари 2019 г. 
В регистрацията 
посочете избраната 
от Вас дата  
 
Час 
Регистрация: 8:30 ч. 
Начало: 9:00 ч. 
Край: 17:30 ч. 
 
Място 
София  
Хотел „Холидей Ин“ 
бул. „Ал.Малинов“ 111 
 
Такса за участие  
190 евро без ДДС за 
участник. Отстъпки за 
повече от един 
участник. 
 
Кетъринг  
Осигурен: обяд и  
кафе-паузи 

Регистрация  
 

За допълнителна 
информация  
Биляна Маркова 
bmarkova@kpmg.com 
тел. +359 (2) 9697 700  

mailto:bmarkova@kpmg.com?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20KPMG:%20%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0?
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Актуална административна и съдебна практика 

Ще се запознаете с актуалната административна и 
съдебна практика в България и ЕС в областта на 
прякото облагане и облагането с ДДС. Ще бъде 
обхваната практиката на: 

• Националната агенция за приходите  

• Върховния административен съд  

• Съда на Европейския съюз.  

В края на обучението всеки участник ще получи 
сертификат за 8 учебни часа, който може да бъде 
използван за отчитане на точки за продължаващо 
професионално развитие (CPD).  

Очакваме Ви! 
 
Калин Хаджидимов 
Съдружник, Данъчни и правни услуги 
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Поверителност | Правни условия  
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